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Zomer 2008
Hut EK voetbal

Stadse Dag 2008
Zaterdag 30 augustus

Net als andere jaren organiseren we weer een
Stadse Dag voor het hele dorp en oud-inwoners
om elkaar de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.
Iedereen mag meedoen en ideeën aandragen, maar
daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt en dan
krijgt een klein, enthousiast groepje het verwijt dat ze
alles domineren. We zullen daarom minder optredens
plannen en meer ruimte maken om ongedwongen met
elkaar te praten bij rustige achtergrondmuziek.
's Middags draait het in de Voorstraat om Droag Vermaeck en mag iedereen kunstjes vertonen, waarbij
jong en oud alleen of samen optreden. Achter de ramen hangen foto's van feesten van vroeger, de zangverenigingen en het muziekkorps. In de Ark vertonen
Jan en Jaap Maliepaard weer met Kees Braber dvd's
over ons rijke dorpsleven van vroeger.
Omdat er geen café meer op de Kaai is, eten we voor
het eerst niet meer daar, maar gaan we naar de voetbalwei voor een barbecue. We hopen dat er veel mensen zullen komen. Voor inlichtingen kun u Herman
Maas bellen, telefoonnummer 611972

Hut EK voetbal staet weer voor de deur,
de gekte in oens landje breekt weer los.
Hele straeten binne versierd, op Stad is
ter nog niks tezien van die gekte, kiek dat
komt omdat Stadtenaeren nugtere maasun binne.
Vroegur blies oenze VVS aak zun woordje
mee op Flakkee.
In 1946 wier de VVS weer her opgericht in
in dat eerst seizoen wiere we al kampioen
van flakkee. We gienge dan mit de uut
wedstrijen mit un vrachtwaegun van
Trommel.
Over de bak was un zeil gespanne, in dur
stoende veilingkissies om op te zitte. Je
hobbelde oendur weg van de ene naer de
are kante van de auto deurdat de verieng
niet al te best was, in de wegen waare
aak niet wat ze noe binne. Zoon ritje heen
in terug mit de vrachtwaegun naer Nieuwe
Tonge koste 7 nederlandse zulvere guldens.
Wielle hadde toen aan un koolketter,
Bram Wagner kon zo hard schiette dat
menege keeper de bal niet zag gaen mar
alleen mar hoorde fluite, in hareken
schoot tie de bal zelfs dwars deur hut net
heen.
Je had toen aak un flakkees elftal, daerin
voetbalde de beste speulers van Flakkee.
Jaas Mellaard, Aren de Gans in Aai Arensman wiere daer regulmatig voor gevraegd.
VVS voetbalde toen in de baagerdreef,
daer waer noe Malieflouwer zit. Daer
stieng toen un houte keet as kleedkaemer. Wasse kon je je eige daer niet dat
most je thuus mar doen.
In 1947 most de naem van VVS verandert
worre, omdat tur al un club was in de RVB
mit die naem, dus toen wier hut SNS.
Deur de jaeren heen is SNS menig keertje
kampioen geworre, mar aak menig keertje
gedegradeerd, hut Volendam van Flakkee.
Noe mar ofwachte wat hut Nederlans elftal
gaet prestere, half Nederland dienkt weeral dat ze kampioen binne, nog voordat ze
een wedstrijd gespeuld ha. As nugtere
Stadtenaer dienk ik dan ze nae de eerst
roende naer huus kenne, we zalle kiekke?

Allemeale mar weer de groete van Jan
van 't hoekie
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50 jaar 'Het Trefpunt'
'Het Trefpunt' is nog steeds een trefpunt zoals op 17 mei 2008 bij het Open Huis ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Door Yvette Philippa
Precies 50 jaar geleden, op zaterdag 17 mei 1958, werd het jeugd- en verenigingsgebouw 'Het Trefpunt' geopend! De naam 'Trefpunt' is destijds bedacht door bakker T.J. Nipius, die op slinkse manier de wedstrijd
voor het geven van een naam aan het verenigingsgebouw, heeft gewonnen. Maar wel een heel toepasselijke
naam, want dit gebouw is de afgelopen 50 jaar inderdaad een trefpunt geweest voor de Stadtenaren. En dat
is het nog steeds!
Vandaag, 17 mei 2008, bleek dit ook het geval te zijn bij het Open Huis ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Trefpunt. Het jubileumfeest werd geopend door ceremoniemeester Jaap Maliepaard, oudsecretaris van de Stichting Dorpsgemeenschap
Stad. Hij vertelde dat er een boekje is uitgegeven:
Het Trefpunt 50 jaar, dat er per adres een boekje
kan worden aangeboden, dankzij de financiële
steun van Frans v.d. Valk.
Dingeman Huizer, voorzitter van de Stichting
Dorpsgemeenschap Stad.
Hij gaf het woord aan Dingeman Huizer, voorzitter
van de Stichting. Dingeman vertelde in het kort
hoe de stichting tot stand is gekomen, en hoe het
gebouw er is gekomen. Na de watersnoodramp is
er namelijk door Zweden veel geld beschikbaar
gesteld voor de wederopbouw van Nederlandse
gemeenten. Voor Stad was er een bedrag beschikbaar van f. 110.000,-. Daarvan kon het gebouw
gebouwd worden.
Hij vertelde dat bij de opening van het gebouw de
serveersters in Flakkeese klederdracht liepen!
Verder vertelde hij van het eerste huwelijksfeest in het Trefpunt, van Wim Diepenhorst en Mien van Keulen,
die ook vandaag aanwezig zijn en dat zij dus dit jaar hun gouden bruiloft zullen vieren.
Het is erg leuk om al die wetenswaardigheden over ons dorp te horen en te lezen. Het boekje over het Trefpunt bevat veel informatie en foto's over de geschiedenis van dit gebouw en ons dorp.
Na Dingeman nam wethouder Kleingeld het woord over. Hierna werd het bestuur bedankt voor de inzet en
kregen zij een bloemetje. Ook de dames van de catering werden bedankt met een bloemetje.
Na het officiële gedeelte hield CBS Albert Schweitzer een circusvoorstelling. Een olifant, acrobaten, majorette, chimpansees en clowns. Zij speelden een leuk verhaaltje!
Hierna was OBS De Molenvliet aan de beurt. Er werd verteld over een nieuw programma op hun school dat
inhoudt dat er vanaf 2009 al in groep 1 Engels gegeven gaat worden. De kinderen zongen hierna een engels
liedje: 'Old McDonald had a farm'! Er werd verteld over hoe er omgegaan wordt met ruzies op school, de
kinderen moeten leren dit eerst zelf op te lossen en lukt dit niet, dan komen de leerkrachten erbij. Verder
werd er verteld over de Eco-school en over de computerles op school.
Er waren veel optredens zoals deze van de volksdansgroep.
Vervolgens was er een optreden van zangvereniging Soli Deo Gloria. Zij brachten drie liederen ten gehore.
Het klonk prachtig en het koor zag er mooi uit in hun speciale koorkleding!
De EHBO liet een demonstratie zien van het AED-apparaat (automatische externe defibrillatie). Er werd begonnen met reanimeren d.m.v. beademing en hartmassage. Hierna werd het apparaat op de pop aangesloten en kon men horen en zien hoe dit apparaat zonodig electrische schokken toe kan dienen op een patiënt.
Dit apparaat is trouwens een demo-model en kan niet echt schokken geven! Het was erg interessant om te
zien.
Verder gaf ondanks de regen de brandweer buiten een demonstratie.
Als laatste gaf de volksdansgroep een voorstelling, helaas niet in klederdracht. Maar erg leuk om zo'n enthousiaste groep dansers bezig te zien!
Al met al een geslaagd jubileumfeest.
Iedereen kon bij vertrek het jubileumboekje in ontvangst nemen. Dit ging via een aftekenlijst, zodat de
boekjes van de adressen die nog niet zijn afgehaald, door het dorp rondgedeeld zullen worden.
Dus mocht u niet aanwezig kon zijn op dit feest, u krijgt het boekje alsnog in de brievenbus. En het is de
moeite waard om te lezen.
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Meepraten over de toekomstvisie
Door Wilco Blok
Het Trefpunt, juni 2020: tijdens een door de gemeente georganiseerde avond lopen de gemoederen
hoog op. Boerin Suikerbiet probeert meneer Spring in 't Veld nog te bedaren, maar deze loopt boos
weg: de gemeente luistert al jaren niet naar de burgers van Stad en alles draait toch alleen maar om
Middelharnis…
Met een hilarisch stukje toneel kregen de bezoekers op 4 juni 2008 in het Trefpunt te zien hoe de discussie twaalf
jaar later zou kunnen lopen. Enkele lokale toneelspelers verwoorden drie door de gemeente opgestelde scenario’s
voor de toekomstvisie tot 2020. Hierna konden de Stadtenaren hun ideeën kwijt over de toekomst van de gemeente Middelharnis, en uiteraard wat de rol wat Stad daarin is.
Het eerste scenario is een ontwikkeling gefocust op de kleine kernen: dus in elke kern voorzieningen, kernen met
een eigen karakter en werkgelegenheid in elk dorp.
Het tweede scenario is gericht op economische groei en toerisme. Gedacht wordt aan een duidelijke grotere
werkgelegenheid in relatie tot toerisme en recreatie, gecentreerde voorzieningen in Middelharnis, dat als bruisend
centrum fungeert en waar ook wordt gebouwd voor jongeren en ouderen. De kleine kernen behouden hun rustige
karakter.
Het derde scenario richt zich op een krachtig Goeree-Overflakkee: grootschalige landbouw, moderne bedrijven,
grote zorginstellingen, een vierbaans N59 en N57 voor een uitstekende bereikbaarheid en meer natuur.
Na uitleg van de drie scenario's konden de aanwezigen hun mening kenbaar maken over verschillende onderwerpen. In de zaal werden kleine groepen gevormd waarin Stadtenaren, politici en beleidsmedewerkers discussieerden over de onderwerpen karakter, wonen, voorzieningen en economie. En welke van de scenario's de gemeente
zich op moet richten. Of welke combinatie. Aan het eind van de avond werden de ideeën samengevat.
Uit de gespreken kwam naar voren dat het karakter van Stad behouden moet blijven. Wat wel erg gewenst is,
zijn woningen voor starters en ouderen. Veel starters zijn genoodzaakt zich in Middelharnis te vestigen: met een
goed aanbod van starterswoningen kunnen ze op Stad blijven wonen. Voor ouderen geldt hetzelfde: ouderenwoningen zijn erg gewenst. Daarnaast moeten ook de voorzieningen voor ouderen blijven. Nieuwbouw zou een goed
begin zijn de neerwaartse spiraal en de dalende inwonersaantallen te stoppen. Daarnaast zou de economie gestimuleerd kunnen worden door de haven uit te breiden en recreatiewoningen te bouwen. Dat levert de winkel ook
weer meer omzet op.
Aan het eind van de avond werd de balans opgemaakt. De aanwezigen waren enigszins teleurgesteld over de lage opkomst. Nog geen twee procent van de Stadtenaren kwam opdagen. Zouden de inwoners van Stad een
beetje moe zijn? Gaan we er vanuit dat de gemeente toch niet luistert? Een gemiste kans dus. Maar: in september heeft de gemeente een concept visie af en deze wordt wederom in het Trefpunt gepresenteerd. Nog een kans
dus om concreet iets bij te dragen aan het beleid voor de komende twaalf jaar.

Terugblik op Koninginnedag 2008
Door Oranjevereniging Koningin Beatrix
Koninginnedag 2008 zit er nu helemaal op. Afgelopen week hebben wij het laatste werk verzet; het dorp heeft
geen kroontjes meer en de lampjes zitten allemaal weer in de doos.
Dit jaar was het weer een zeer geslaagde dag met de nodige weerveranderingen. In de ochtend tijdens de kinderspelletjes heeft het toch wel wat geregend en in de middag was het droog en kwam de zon zelfs nog even
door.
Als oranjevereniging begint je Koninginnedag al om een uurtje of 6. Mocht je nog wat hebben kunnen slapen
(dan heb je geluk), dan gaat je wekker om 6 uur. Het is om 7 uur aanwezig zijn, om de spelletjes klaar te zetten
en een bakkie te doen om wakker te worden.
Dit jaar hadden we voor de kinderen van groep 4 t/m 8 een speur/puzzeltocht uitgezet. Deze begon om 9 uur en
duurde zo'n anderhalf uur. De kinderen moesten onderweg vragen beantwoorden en spelletjes doen. Na afloop
kregen ze friet en een ijsje. De reacties die we hebben gekregen over deze speur/puzzeltocht waren erg positief.
Sommige kinderen hadden wat moeite met de foto’s van de leden van ons koningshuis, maar dat mocht de pret
niet drukken. Wij wisten zelfs niet dat we een prinses Amehoelia hadden...
Misschien een leuke tip voor Maxima mocht ze aan een vierde kind willen denken.
Om 10 uur mochten de peuters en de kinderen van groep 1 t/m 3 zich uitleven op het voetbalveld. Het kwam wat
langzaam op gang, maar dat werd veroorzaakt door de regen. De ouders vonden het maar wat prettig in de warme kantine en de kinderen stonden te springen om naar buiten te gaan. Maar na een poosje was het voetbalveld
gevuld met ouders en kinderen.
Ze konden de koe van Nijntje melken, koekhappen met je handen op je rug, penalty schieten op de keeper van
SNS en nog veel meer. Ook hierover kregen we zeer positieve reacties. Dat is voor ons, als Oranjevereniging,
toch waar je het voor doet; blije gezichten ondanks de regen geeft je een goed gevoel.
Het middag programma ging om half 2 van start met een ballonnenwedstrijd. Iedereen die op de voetbalwei aanwezig was, kreeg de kans om zijn/haar naam in te vullen op het kaartje aan de ballon. Om half 2 gaf dokter Joost
het startschot en werden de ballonnen opgelaten. Inmiddels hebben wij een aantal kaartjes terug gekregen, één
zelfs uit Abberdeenshire, Engeland.
Z.o.z.
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Daarna werd er flinke strijd geleverd tijdens de zeskamp. Deze stond dit keer in het teken van de Olympische
Spelen. Ieder team had een land gekozen en werd verwacht in kleding van dat land, al dan niet zelf gemaakt.
Er waren zeer creatieve mensen onder de deelnemers. Men mocht te paard met een fakkel over een paar hindernissen strijd leveren. De zeephelling mocht ook niet ontbreken en het buikschuiven op een band was een heel
groot succes.
Mocht u niets van deze zeskamp hebben mee gekregen, dan heeft u echt wat gemist. Uiteindelijk heeft het team
van Griekenland gewonnen en kregen zij de wisselbeker mee naar huis.
Om ongeveer half vijf was het middagprogramma ten einde en kon iedereen naar de tent bij de haven om wat te
eten en te drinken. Later op de avond kwam de sfeer er goed in en er werd volop gedanst. Ja ja, die
stadtenaeren kunnen er wat van! Om ongeveer 2 uur nachts was dan echt het feest ten einde en kon men naar
bed. Lekker uitslapen, want de volgende dag had (bijna) iedereen vrij.
Als oranjevereniging willen wij graag bedanken; alle sponsors en donateurs, xxl events and productions, verolme
transport, de dames die het donateursgeld ophalen, de scheidsrechters, de voetbalvereniging en hun personeel,
mevr. Steenman voor het opslaan van onze spullen, de brandweer en fam. Dankelman voor het gebruiken van de
stroom voor de lampjes, de mannen die hebben geholpen met opzetten van de spelletjes en de zeskamp, alle
vrijwilligers, ouders en kinderen voor het meedoen aan de spelletjes en natuurlijk de harde kern van de
oranjevereniging.
Bedankt!!!

Vaarverbinding tussen Stad aan 't Haringvliet en Tiengemeten
Vanuit "Stichting Stadsweb" is het idee naar voren gekomen om een pontje van Stad naar
Tiengemeten op te zetten. Na veel bezoekjes en gesprekken met allerlei instanties, was iedereen enthousiast en wezen
alle neuzen dezelfde kant op.
MAAR wie moest dat betalen?
Aanvankelijk wilden we het gehele
jaar door varen, maar dat bleek
financieel niet mogelijk te zijn.
Het resultaat van nog eens praten
en mailen is nu, dat we als proef
6 weken kunnen gaan varen op
woensdagmiddag en in 't weekend.
De proef bestaat hieruit, dat het
Haringvlietschap en het ISGO
graag willen weten of er daadwerkelijk belangstelling bestaat voor
een dergelijk pontje. Daarom hebben ook de gemeente Middelharnis, het ISGO en het Haringvlietschap geld toegezegd om deze
proef te gaan uitvoeren.
De bootverbinding wordt gerealiseerd door Dhr. Bijl, die ook de
verbinding tussen Nieuwendijk en Tiengemeten onderhoudt. Hij gaat op Stad varen met zijn reserveboot, waar voetgangers en fietsen op kunnen.
De boot legt aan in de haven van Stad aan de passantenkade en vertrekt ook weer van daar. De vaartijd is ongeveer drie kwartier en het is een prachtige tocht naar de overkant. Het eiland Tiengemeten
is een bezoek meer dan waard en als U de fiets meeneemt, kunt U er via Nieuwendijk en de Haringvlietbrug een leuke fietstocht van maken.
De kosten zijn: 5 Euro per enkele vaart. Kinderen tot 12 jaar betalen de helft. Kaartjes koopt U voor
de afvaart aan de haven. Het vaarschema staat op de flyers, die bij de Bolder en bij Geert Kamp voor
U klaarliggen. De eerste afvaart van Stad zal zijn op woensdagmiddag 2 juli 2008 om 13.30 uur. Als
er voldoende mensen mee gaan, zodat we veel geld ophalen, kunnen we misschien de laatste 2 weken van augustus ook nog varen.
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Piet Diepenhorst geëerd met lintje
Naar het gemeentehuis in Middelharnis gelokt in de
bekende Rolls Royce onder toeziend oog van zijn leerlingen, ontving Piet Diepenhorst niet alleen een lintje
van koningin Beatrix uit handen van de burgemeester
mevrouw de Vries-Hommes maar bovendien het burgemeesterschap over Stad aan 't Haringvliet voor deze ene dag. Een historisch moment in de geschiedenis: 25 april 2008, Stad aan 't Haringvliet heeft officieel een eigen burgemeester.
Om dit lintje te ontvangen heeft Piet vele honderden
uren inzet moeten leveren voor het sociaal cultureel in
Stad, zijn werk het onderwijs en de kerk. Het werd
hem allemaal mogelijk gemaakt door de steun van
zijn vrouw Petra, die overigens zelf ook vele uren aan
allerlei vrijwilligerswerk heeft opgeofferd.

"MANEGE OOSTMOER"
F.N.R.S. 
www.manegeoostmoer.nl
e-mail: info@manegeoostmoer.nl

Oostmoersedijk 2a
3243 LE Stad aan't Haringvliet
tel.: 0187 – 611242

 RIJLESSEN
 VRIJRIJDEN (MET PONY'S EN PAARDEN IN BINNEN- OF BUITENMANEGES)
 GELEGENHEID TOT STALLING
 RUITERKAMPEN GEDURENDE DE GEHELE
ZOMERVAKANTIE
Wilt u alleen maar komen
 HUIFKARTOCHTEN
kijken? Ook dat kan in
 VERJAARDAGSFEESTJES onze gezellige foyer met
terras.
 VERGADERRUIMTE
TOT ZIENS BIJ:
MANEGE OOSTMOER

– STAD AAN'T HARINGVLIET

Deze Stadsplein is voor U
samengesteld door:
Marja van der Stok
en
Greet Maas
Voor eventuele reacties,
advertenties en mededelingen kunt U ons bellen.
612040/611972

Foto’s insturen
Gezien de kwaliteit van de ingezonden
foto's bij de fotowedstrijd is besloten
het fotoboek van StadsWeb weer wat
actiever in te vullen.
Mede omdat er ook niet altijd StadsWeb
fotografen beschikbaar zijn,
mag iedereen een selectie van zijn
mooiste, grappigste en/of leukste foto's
naar
foto@stadaantharingvliet.nl sturen.
We hopen het fotoboek op deze manier
ook weer wat nieuw leven in te blazen
aangezien het de laatste tijd toch wel op
een laag pitje heeft gestaan. Ten eerste
is in het archiefgedeelte de "Foto van de
Maand", die al meer dan een jaar stond,
vervangen. En aangezien het
enthousiast is opgepakt, is het direct
een "Foto van de Week" geworden.
Ten tweede kan de actualiteit weer regelmatig gevuld worden. En voor dat
laatste hebben we u nodig!
Omdat er in het verleden vaak cd's vol
foto's werden ingeleverd met vaak dubbele en soms ook onscherpe foto's vragen we u nu alleen een selectie te maken, zodat dat we de mooiste foto's van
verschillende oogpunten in ons fotoboek
krijgen!

StadsWeb behoudt zich het recht voor
foto's niet te plaatsen. Eenieder die aanspraak denkt te kunnen maken op
beeldrecht kan zich met "Stichting
Stadsweb" in verbinding stellen. In een
dergelijk geval, zal de betreffende fotopublicatie zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Pagina 6

Stadsplein Zomer 2008

De dorpsgroep stad is weer bezig

2

om het programma te maken voor
september t/m december 2008.
Heeft u ideeën, laat ze ons weten
Ook vrijwilligers om te helpen af en
toe zijn erg welkom. Mail ons
info.dorpsgroepstad@upcmail.nl
Of zeg het ons,
Marlies, Jannie, Esther , Annette en
Anneke

p/a Vrouwtjesweg 45

PIRATENFEEST
Heilige Koe
Kent u het programma uit de jaren 80 nog? Presentator Bob
de Jong presenteerde het jongste autonieuws en de kijkers
konden zich zo verlekkeren aan opwindend snelle auto's.
Anno nu zijn zulke programma's niet meer weg te denken,
maar toen was dat uniek.
Terwijl ik het tik, kijk ik naar mijn eigen bolide. Niet helemaal het merk van mijn keuze, maar reuze betrouwbaar en
handig met de kids. Kortom oerdegelijk en saai. Toch zou ik
hem op dit moment niet willen ruilen voor een auto met het
merk van mijn keuze. Sterker nog; regelmatig kijken we of
we toch niet kleiner moeten gaan rijden. Want al rijdt onze
auto een keurige 1 op 15 (voor de standvastige fietser; 1
liter brandstof op 15 km afstand), het vullen van de tank
doet steeds meer pijn.
Op dit moment betaal ik 1,625 voor een liter benzine! En er
wordt gefluisterd dat het voor de jaarwisseling een feit is,
dat de benzine 2 euro per liter gaat kosten. BELACHELIJK! In
Amerika betalen ze nog geen 2 dollar voor een gallon. Een
gallon is nét geen 4 liter. En ach wee de dieselrijders onder
ons. Naast een hoge aanschafprijs en een hoge wegenbelasting sta je tegenwoordig ook niet meer te fluiten aan de
pomp om je tank vol te gooien. Per liter 1,42, als ik me niet
vergis.
Volgens mij staat bijna niemand stil bij de consequenties van
deze hoge brandstofprijzen. Ja, we staan te huilen bij het
tankstation, maar denkt u dat het daar ophoudt? De verhogingen van de prijzen in de supermarkt houdt gelijke tred
met die van de brandstofprijzen! Voor bijna elk verwerkingsproces van ons voedsel en onze gebruiksartikelen is er wel
brandstof nodig. Ga maar na; de tractor van de boer, de
oven om de cake te bakken en de vrachtwagen die alles in
de super komt brengen. En hier kan ik een hele piramide tekenen over wie wat nog meer verbruikt aan brandstof, wat
dus vrolijk aan ons doorberekend wordt.
Ik ken niemand die zijn of haar autootje laat staan vanwege
de hoge prijzen. Toch gaat die tijd nog komen.
Pompstations mijden heeft geen zin, tenzij heel Nederland
massaal opstaat en een vuist maakt.
Voor het zover is, zal ik wel wat kilootjes kwijt raken op mijn
geldbesparende fiets.
Sundaygirl

Op woensdagmiddag 16 juli
om
12.30 uur op
het strandje of
in het Trefpunt.
Kom verkleed
als piraat naar
dit spannende feest!
Je kunt er lekker pannenkoeken
eten en nog een heleboel leuke
dingen doen.

